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Id
Raptorian Phonetic

(Tha'saa'k) Earth Speech Earth Meaning

1 sc Ha'k
ฮาค

water
นํ้า

2 j Riik'
รีกค

wind
ลม

3 KA Zha'ss
ซาซ

force (of nature)
พลัง (ธรรมชาติ)

4 r Kaa'k
คาค

warmness (male); father
ความอบอุน (ตัวผู); พอ

5 n Kii'k
คีค

warmness (general, female); mother
ความอบอุน (ทั่วไป, ตัวเมีย); แม

6 G Aass
อารซ

make; construct; weld; family; nest
สราง; กอใหเกิด; ประสาน; ครอบครัว; รัง

7 wB Tha'ss
ทาส

cool (mind); calmness; transquil
ความสงบ (ของจิตใจ); ความเยือกเย็น; ความเงียบ

8 wA Kha'ss
คารซ

mind
จิตใจ

9 F Ii'ss
อีซส

quite; stay still
เงียบกริบ; ไรสุมเสียง; อยูน่ิง

10 f S'ass
ซารส

motion
การเคลื่อนไหว

11 W Aa't
อาท

help; call for help
ชวยเหลือ; การรองขอความชวยเหลือ

12 N_ Tha'sss
ทาซส

to give; to deliver
นํามาให; มอบให

13 wsB Ka'sha'ss
คาชาสซ

(highest) leader
ผูนํา (สูงสุด)

14 v Nii'k
นีค

big; great
ใหญ; ย่ิงใหญ

15 qiG Tha'aass
ทารอารซ

frontier; border; perimeter
ชายแดน; ขอบเขต; เขตแดน
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Raptorian Phonetic

(Tha'saa'k) Earth Speech Earth Meaning

16 vwsB N'ii'ka'sha'ss
นีคคาชาสซ

the Highest Leader; a name or rank used in calling
the highest leader of a race
ผูนําสูงสุด; เปนคําหรือชื่อซ่ึงใชเรียกผูที่เปนผูนําสูงสุดของเผา
พันธุ

17 qS K'aax
คาซค

forest
ปา

18 a< H'aax
ฮาซค

green (forest); freshness
สีเขียว (ของปา); ความชุมชื้น; ความสดชื่น

19 I Tha
ทา

soil; ground; planet
ดิน; ผืนดิน; ดวงดาว

20 m S'iik
สิค

about the do-er; accept to be the one who will do or
done
เก่ียวกับผูกระทํา; การยอมรับเปนผูกระทํา

21 , Sii'k
สีค

fast; swift
เร็ว; รวดเร็ว; วองไว

22 aqI Kh'aa
คาอาร

fight (in some kind of war)
การรบ; การตอสู (ในแบบสงคราม)

23 aqIm Kh'aa's'iik
คาอารสิค

soldier or warrior (that is in army)
นักรบหรือทหาร (ที่เปนกองทัพ)

24 aqIaS_ Kh'aa'k'aak
คาอารคาคค

capture (a prisoner, a war captive)
จับกุม (นักโทษ, เชลยสงคราม)

25 aS_m K'aak's'iik
คาคคสิค

captive
นักโทษ; เชลย

26 kS Saa'k
ซารค

word; speech; to cry out
คําพูด; การพูด; การเปลงเสียงรอง

27 Im Tha's'iik
ทาสิค

write; record
การเขียน; การบันทึก

28 iA Aa'ss
อารซ

join together (into group)
การรวมกัน (เปนกลุมกอน)

29 IkS Tha'saa'k
ทาซารค

a Raptor writen language
ภาษาเขียนของแร็ปเตอร

30 dA Ii'sii
อีสสิ

first
ตัวแรก; สิ่งแรก

31 siIaqB S'aa'tha'kh'ass
ซารทาคารซ

trust; faint; convinced
ความเชื่อมั่น; ไววางใจ; ศรัทธา
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Raptorian Phonetic

(Tha'saa'k) Earth Speech Earth Meaning

32 s_ Kii
คี

scent; nose
กลิ่น (ตัว); จมูก

33 s Sii
ซี

claw; a growl in conflict with meaning "Beware, I
have sharp claws!"
เล็บ; กรงเล็บ; เปนเสียงรองที่ใชขูตัวอื่นในการเผชิญหนาวา "ขา
มีเล็บแหลมนะ"

34 ss Sii'sii
ซีซี

claw; like "sii" but tend to have lively and joyful
meaning; [Name] I have (really) sharp claws
เล็บ; กรงเล็บ; คลาย "ซี" แตมีความหมายในทางขบขันและมี
ชีวิตชีวา; [ชื่อ] ขามีกรงเล็บที่แหลมคม (จริงๆ)

35 b K'iik
คิค

the great fire (the sun); light; day
ลูกไฟใหญ (ดวงอาทิตย); แสงสวาง; กลางวัน

36 B K'aas
คารซ

dark; night
ความมืด; กลางคืน

37 Iais_ Tha's'aa'kii
ทาซารคี

find; looking for
คนหา; ดมหา

38 V N'iik
นิค

small; no importance
เล็ก; ไมสําคัญ

39 fCi S'ass'n'iik'tha
ซารสนิคทา

small earthquake; transportor basement; lift
แผนดินไหวขนาดเล็ก; แทนขนสง; ลิฟท

40 IW Thaa'k
ทาค

a blessing word, used in meaning "may...forever, as
well as the earth itself!"
คําอวยพร ใชในความหมายวา "ขอให...ตลอดไปเฉกเดียวกับผืน
ดิน"

41 Iim Tha'aa's'iik
ทารสิค

(already) occurred
เกิดข้ึน (ในอดีต)

42 t_ Raa
ราร

(raptor, etc) race; (raptor, etc) kind
เผาพันธุ; สายพันธุ; โคตรเหงา

43 t_Is Raa'th'sii
รารทาซี

Raptorian race; the name in Raptorian language
mean the "race of the claws of earth"
เผาพันธุแร็ปเตอร; ชื่อในภาษาแร็ปเตอเรียนหมายถึง "เผาพันธุ
แหงกรงเล็บแหงผืนดิน"

44 IiG Th'aa'aass
ทารลอารซ

guardian (of planets and lands); protect (one's own
territory, from treats);
ผูพิทักษ (ดวงดาวและผืนดิน); ปกปอง (ดินแดน); คุมภัย

45 si Saa
ซาร

your/yours (singular)
ของคุณ
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46 aI S'aa
ซาร

you (singular)
คุณ

47 gi Saa
ซาร

(things are) mine
ของฉัน

48 AI S'aa
ซาร

me
ฉัน

49 gG Saa'aass
ซารอารซ

our
ของพวกเรา

50 AIG S'aa'aass
ซารอารซ

us
พวกเรา

51 sG Saa'aass
ซารอารซ

you (plural)
พวกคุณ

52 aIG S'aa'aass
ซารอารซ

your/yours (plural)
ของพวกคุณ

53 AIaG S'aa'k'ii'k
ซาคอิคค

smooth; blend; unite
ความกลมกลืน, เปนหน่ึงเดียว

54 vwIiA Nii'khaa'aa'ss
นีคคารอารซ

empire; federation
อาณาจักร; สหพันธ

55 vwIG Nii'khaa'aass
นีคคารอารซ

empire; federation; difference from Nii'khaa'aa'ss,
meaning of this word tend to be more spiritual: the
empire of united spirits or the gathering place of
soul, not just an individual empire.
อาณาจักร; สหพันธ; คําน้ีตางจาก Nii'khaa'aa'ss ตรงที่คําน้ีมี
ความหมายในเชิงของจิตใจมากกวา เปนอาณาจักรที่เกิดจากจิตใจ
ที่เปนหน่ึงเดียวกัน การรวมแรงรวมใจกัน การประสานเขาหากัน

56 aiB H'aa'k'aas
ฮารคารซ

shadow
เงา

57 fiB S'ass'aa'k'aas
ซารสอาคารซ

hide; hidden
ซอน; ซอนคัว

58 f_sK_ Kii'x'saa'aaa
คีคซซาอาร

nothing; emptiness; [Old Raptorian] space
ความไมมี; ความวางเปลา; ที่วาง; [แร็ปเตอเรียนด้ังเดิม] อวกาศ

59 fF S'ass'ii'ss
ซารสอีซส

attack; strike; (start) hunting; move quitely
จูโจม; (เร่ิมการ) ออกลา; เคลื่อนไหวอยางเงียบกริบ

60 aS_wA K'aak'kha'ss
คาคคคารซ

mind control; enslavement 
การควมคุมจิตใจ; การทําใหเปนทาส
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61 aS_wAW K'aak'kha'ss'iik
คาคคคารสิค

(complete) slave; (complete) controled; those who
are enslaved and controled by Lazertia
ทาส (อยางสมบูรณ); ผูที่ถูกควบคุม (อยางสมบูรณ); ใชเรียกผู
ที่ถูกลาซาเทียเปลี่ยนใหเปนทาส

62 aK_S Kh'aaa'k
คาอารค

paradise; heaven
สรวงสวรรค

63 sisN Saa'khaa'k
ซาคารค

pond; (water) well
หนองนํ้า; แหลงนํ้า

64 IsisN Th'saa'khaa'k
ทาซาคารค

universe ; space; the great sea of stars
จักรวาล; หวงอวกาศ; ทองทะเลแหงดวงดาว

65 s_aii_ Kii's'aaa
คีซาอาร

(strike) hard; to (strike) hard
(จูโจม) อยางรุนแรง; การจูโจมอยางรุนแรง

66 siwI Kaa'aaa
คารอาร

(planet's) moon
ดวงจันทร

67 GaG Aass'kass
อารสคารส

love; the word in Raptorian language mean “be
together” or “joined together”  
รัก; ความรัก; คําในภาษาแร็ปเตอเรียนหมายถึง “อยูรวมกัน”
หรือ “ประสานเขาหากัน”

68 siaIG Kaa'th'aass
คารทาอารซ

mate; couple that live together as a family
คู (ความหมายคลาย สามีภรรยา) ซ่ึงอยูดวยกันเปนครอบครัว

69 S_AB Aak'ii'k'aas
อาคอิคคาซ

dragon; dinosaur of the legend
มังกร; ไดโนเสารในตํานาน

70 a Kh
ค

“the”; added before a word to make it specific, for
example: “Kh.Aa'ii'k'aah” is “the dragon”
ใชเติมลงหนาคําเพื่อระบุความหมายที่เฉพาะเจาะจง ดังเชนใน
ภาษาอังกฤษ: “Kh.Aa'ii'k'aah” คือ “the dragon” ซ่ึงหมาย
ถึง “มังกรตัวน้ันๆ” ไมใชแคมังกรทั่วไป

71 t Aa'k
อาค

good; nice; a sound which mean “It's okey!” or “I'm
okey!”
ดี; สบายดี; เสียงรองซ่ึงมีความหมายวา “ฉันสบายดี!” หรือ “
ทุกอยางปกติดี!”

72 IaB Aak'k'aas
อาคคคารซ

withdraw (an army, etc.); pull (an army, etc.) out
ถอย; ถอนตัว

73 aF_B Kh'ass'k'aas
คาอาซสคารซ

flee (from enemy, etc.)
หนี (จากศัตรู, ฯลฯ)

74 iT Aaa'k
อารค

meat; food (from hunted prey)
เน้ือ; อาหาร (จากเหย่ือที่ลาได)
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75 Itm Aaa'k's'iik
อารคสิค

prey
เหย่ือ

76 AS_ K'aak
คาคค

no; not; make negative meaning
ไม; ใชในการเปลี่ยนใหเปนความหมายในเชิงปฏิเสธ

77 FAS_ Ii'ss'k'aak
อีซสคาคค

no; use in telling someones NOT to do somethings  
ไม; ใชในประโยคคําสั่ง เปนการหามบางตัวทําบางสิ่ง

78 sIG Ha’th’aass
ฮาทาอารซ

home (spiritual meaning)
บานเกิด (ความหมายทางดานจิตใจ)

79 in Th'kii'k
ทาคีค

breed; intercourse (included similar acts); [Swear]
ผสมพันธุ (และการกระทําที่มีลักษณะใกลเคียง); [สบถ]

80 acG Kh'rhass
คาฮราสซ

[Swear] similar meaning to: d*mn, b*st*rd
[สบถ] ความหมายใกลเคียงกับ: เห*ย, ไอ*เลว

81 A_acG Ss'kh'rhass
ซาคาฮราสซ

[Swear] same meaning to: Kh'rhass.Th'kii'k..
[สบถ] ความหมายเทาเทียมกับ: Kh'rhass.Th'kii'k..

82 w_IM Kaa'th'ii
คารทาอิค

watch (carefully)
เฝามอง (อยางระแวดระวัง)

83 aKaG Kh'aaa'kass
คาอารคารส

serious; important; significant
จริงจัง; สําคัญ

84 wN_ Kha'sss
คารซาซส

eye; (door's) key
ดวงตา; ลูกกุญแจ

85 SB Sha'ss
ชาสซ

lead; bring to
นําไป; พาไป

86 Yf Ii'k's'ass
อิคซาซส

in; inside; into
ใน; ภายใน; เขาไปใน

87 ef Kh'ii's'ass
คิคซาซส

out; outside; come out
นอก; ภายนอก; ออกมา

88 WaQN_ Aa'kh'ii'sss
อาคคาอิซซ

friend; partner 
เพื่อน; คูหู

89 sfN_ Sii's'ass'sss
ซีซารสาซส

enemy; rival; foe
ศัตรู; คูแขง
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Raptorian Specific Names

Some kinds of names, such as a Raptor's name or a planet's name, usually not be multi-words
conbination, but a one-word name created specially using combination of existing words. However, sometimes
we also find Raptors who just use an existing word as his/her name without modification.

Id
Raptorian Phonetic

(Tha'saa'k) Earth Speech Earth Meaning

1 IqiG Th'tha'aass
ทาทารอารซ

[Planet] Frontier Constellation
[ดาว] หมูดาวชายแดน

2 qiN_ K'aa'tha'sss
คารทาซส

[Raptor] the guide
[แร็ปเตอร] ผูชี้ทาง

3 sBKA Ha'k'zha'ss
ฮาคซาซ

[Raptor] force of water
[แร็ปเตอร] พลังแหงสายนํ้า

4 jKA Riik'zha'ss
รีกคซาซ

[Raptor] force of wind
[แร็ปเตอร] พลังแหงสายลม

5 nG Kii'k'aass
คีคอารซ

[Raptor] the one who give warmness
[แร็ปเตอร] ผูใหความอบอุน

6 wBwA Tha'ss'kha'ss
ทาสคารซ

[Raptor] the one of has cool mind
[แร็ปเตอร] ผูมีจิตใจที่เยือกเย็น

7 Ff Ii'sss'ass
อีสซารส

[Raptor] the feet of quiteness
[แร็ปเตอร] ฝเทาที่เงียบกริบ

8 WN Aa'tha'sss
อาททาซส

[Raptor] the helper
[แร็ปเตอร] ผูชวยเหลือ

9 ssq Kii'saa'k
คีซารค

[Raptor] killer
[แร็ปเตอร] นักฆา

10 a<qS H'aax'k'aax
ฮาซคคาซค

[Raptor] green forest; freshness of forest
[แร็ปเตอร] ปาสีเขียว; ความสดชื่นแหงปา

11 Fm Ii'ss'iik
อีซสสิค

[Raptor] the watcher
[แร็ปเตอร] ผูเฝามอง

12 If Tha's'ass
ทาซารส

[Raptor] the one who wander along the land
[แร็ปเตอร] ผูทองไปบนผืนดิน

13 fAm Ii'sii's'iik
อีสสิสิค

[Raptor] the one who come first
[แร็ปเตอร] ผูมาเปนตัวแรก

14 f, S'ass'sii'k
ซารสสีค

[Raptor] swift feet
[แร็ปเตอร] ฝเทาที่วองไว

15 kSiA Saa'k'aa'ss
ซารคอารซ

[Raptor] the one who talk a lot
[แร็ปเตอร] ผูที่พูดไดมากมาย
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16 ss Sii'sii
ซีซี

[Raptor] I have (really) sharp claws
[แร็ปเตอร] ขามีกรงเล็บที่แหลมคม (จริงๆ)

17 bIais_ K'iik'tha's'aa'kii
คิคทาซารคี

[Raptor] the light finder; K'iik'tha's for short
[แร็ปเตอร] ผูคนหาแสงสวาง; หรือสั้นๆ วา "คิคทาซ"

18 Fs Ii'ss'sii
อีซสซี

[Raptor] quite claws
[แร็ปเตอร] กรงเล็บที่เงียบกริบ

19 IIiG Th'th'aa'aass
ทาทารลอารซ

[Planet] Constellation of Stars Guard
[ดาว] หมูดาวกันภัย

20 qI_N K'aa'ass
คารอัซ

[Author] Nargus
[ผูแตง] นากัส

21 IaK_S Th'kh'aaa'k
ทาคาอารค

[Planet] Land of Paradise
[ดาว] ดินแดนแหงสรวงสวรรค

22 A_aGS_ Ss’k’aass’aak
ซซคารซอาคค

[Bomb] The Last End; The Ultimate End
[ระเบิด] จุดจบสุดทาย

23 IsIG Th’ha’th’aass
ทาฮาทาอารซ

[Planet] Home-lair
[ดาว] รังบานเกิด

Raptorian's Specific Words Combinations

Specific word-combinations usually (and should) be written inside a name-marks pair (]']),
for example:

gG']ssiwI'IiG]"
Our Moon-Base 
“ยานดวงจันทร” ของพวกเรา

Id
Raptorian Phonetic

(Tha'saa'k) Earth Speech Earth Meaning

1 s'f_sK_ Sii.Kii'x'saa'aaa
ซี.คีคซซาอาร

[Ship] Space Claw; Claw of Nothingness
[ยาน] กรงเล็บแหงหวงอวกาศ; กรงเล็บลองหน

2 siwI'IiG Kaa'aaa.th'aa'aass
คารอาร.ทารลอารซ

[Ship] Guardian Moon
[ยาน] ดวงจันทรผูพิทักษ
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Example of
Raptorian Blessings and Quotes

Raptorian Phonetic
(Tha'saa'k) Earth Speech Earth Meaning

IW'si'ss" Thaa'k.Saa.Sii'sii..
ทาค.ซาร.ซีซี..

May your claws sharp
ขอใหกรงเล็บของทานแหลมคม

IW'si'AIaG" Thaa'k.Saa.S'aa'k'ii'k..
ทาค.ซาร.ซาคอิคค..

May you blended with the trees
ขอใหความกลมกลืนอยูกับทาน

siIaqB'si's_" S'aa'tha'kh'ass.Saa.Kii..
ซารทาคารซ.ซาร.คี..

Believe in your nose
จงเชื่อในจมูกของทาน

AI's" S'aa.Sii..
ซาร.ซี..

My Claws! (~ My God!)
กรงเล็บของขา! (~ พระเจาชวย!)
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